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چكیده
طی سال های اخیر بحث اعمال مالیات بر سپرردههپا یپا سپود آن هپا بارهپا محپر و هپر بپار در نشپریات و
خبرگزاری ها به شدت مورد هجمه قرار گرفته است .این انتقادات و مخالفتها اگر چه از پشتوانه علمی و تجربپی
برخوردار نیستند لیکن همواره باعث مسکوت شدن موضوع و تکذیب سریع اصل مسپأله توسپ مسپوولین شپده
است .منتقدین این طر منفی بودن نرخ سود حقیقی سرردههای بانکی طی سالهای اخیر و منفیتپر شپدن آن
در صورت اعمال مالیات بر سرردهها را عامل گریز سرمایه هپا از سیسپتب بپانکی و هجپو بپه بازارهپای دیرمولپد
میدانند.
این تحقیق بر اساس تحلیل و بررسی نظری موضوع ،ابتدا دالیل اخذ مالیات را بیان و با دالیپل مپتقن لپزو
اخذ مالیات از سرردههای بانکی را بیان میکند .سرس به بررسی دالیل منتقدین پرداخته و با رد انتقادات آنهپا
بر آن تأکید مینماید.
این مقاله ضمن اثبات ضرورت و سهلالوصول بودن مالیات بر سرردهها ،فرار سرمایهها و سرردهها از سیستب
بانکی را رد می کند .در این پژوهش پول مانند خون در بدن موجود زنده و سیستب مالی خصوصاً بانکها همانند
دستگاه گردش خون فرض شده و بیان میدارد که تنها زمانی سرمایهها از بانکها خارج میشوند که افراد پول را
امحاء یا کنز نموده یا از کشور خارج کنند.
واژههاي کلیدي :مالیات ،سررده ،سود ،پول ،سیستب بانکی.
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 -1مقدمه
امکان اخذ مالیات از سررده های بانکی طی سالهای اخیر بارها محر گردیده است .امپا ایپن بحپث صپرفاً در
سحح تحلیل و اظهارنظر در خبرگزاری ها باقی مانده و هیچگاه در فضای دانشگاهی کشور به صورت جدی مپورد
کنکاش و تحلیل قرار نگرفته است .طی این مدت تمامی اظهارنظرهای ژورنالیستی بر علیه وضع مالیات بر سررده
یا سود سرردهها بوده و سرانجا با تکذیب رسمی دستگاههای مسؤول از جملپه سپازمان امپور مالیپاتی بپه بوتپه
فراموشی سررده شده است.
عمدهترین دالیل مخالفت با اعمال مالیات بر سرردهها ،امکان فرار سرردهها از بانکها و سرازیر شدن آنها به
بازارهای سفتهبازی دیگر همچون زمین ،مسکن ،طال و ارز عنوان شده لیکن برخی دیگر منفی بپودن نپرخ سپود
واقعی سرردهها یعنی پایینتر بودن نرخ سود سرردهها از نرخ تور را محر نموده و فضای اقتصاد کشور را جهت
اجرای این سیاست مساعد تشخیص نمی دهند .به هر حال از آنجا که هر از چند گاهی موضوع مالیات بر سررده-
ها از منبع نامشخصی محر شده لیکن تنها در فضای محبوعاتی کشور به شدت به آن حمله و در آخر با تکذیب
رسمی مقامات مسوول خاتمه مییابد؛ این تحقیق در پی امکانسنجی و تحلیپل دقیقتپر ایپن مسپأله در فضپای
علمی و دانشگاهی کشور می باشد .این مقاله ،تحقیقی تحلیلی و بنیادی بوده و امید است فتح بابی در جهت ورود
اساتید و نظریهپردازان کشور به این مبحث بسیار مهب و حساس امروز کشور باشد.
 -2مبانی نظري و مروري بر پیشینه پژوهش
 -1-2مبانی نظري
امروزه ضرورت وجود دولت کامالً مورد قبول واقع شده و همگان بر این عقیده هستند که جهپت حمایپت از
جان و مال جامعه در مقابل دشمنان ،ایجاد نظب و اعمال قانون و جلوگیری از تجاوز افپراد بپه حقپوک یکپدیگر و
فراهب نمودن کاالهای عمومی ،وجود دولتی مقتدر و قانونمند الز و ضروری میباشد (پژویان .)1731 ،البته این
نیاز در مدلهای دیگر همچون نظریه دولت-رفاه اجتماعی حتی بیشتر و انتظپارات از دولپت بپه مراتپب وسپعت
بیشتری مییابد (فرجوند .) 1790 ،لذا در تمامی تعاریف و نظریه موجود در رابحه با دولپت مپیبایپد درآمپدهایی
برای آن در نظر گرفته شود .عمدهترین و مهب ترین درآمدی که دارای پیامدهای منفی اجتماعی کمتپر و مببپت
بیشتری باشد ،درآمدهای مالیاتی است.
مالیات « سهمی است که به موجب اصل تعاون ملی در حدود قوانین ،هر یک از سکنه کشور باید از ثپروت و
درآمد خود برای تأمین هزینه های عمومی و حفظ مصالح کشور به قدر توانپایی خپود بپه خزانپه دولپت بدهنپد»
(جعفری لنگرودی) 1780 ،؛ این مبالغ اجباری و دیرقابل برگشت بوده (یاسینی )1781 ،و برای حفپظ و امنیپت
بقیه دارایی (مالکی مقد و عباسی )1782 ،از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات و شرکتهای دولتی و
خصوصی (مظفری )1783 ،به وسیله اهر های اداری و اجرایی دولپت وصپول مپیشپود (رنگریپز و خورشپیدی،
.)1781
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روشهای چندی برای طبقهبندی مالیاتها معرفی شده اند لذا به طپور کلپی مالیپات را بپه دو گپروه عمپده
مالیاتهای مستقیب و دیرمستقیب تقسیببندی میکنن د .مالیات مستقیب ،همچون مالیات بر درآمد و مالیپات بپر
دارایی ،مستقیماً از خود مؤدی وصول میشود؛ لیکن در مالیات دیرمستقیب ،اگر چه ظاهراً از شخصی کپه مپؤدی
محسوب میشود ،اخذ می گردد ،ولی در نهایت و به صورت دیرمستقیب به مپؤدی واقعپی یعنپی مصپرن کننپده
تحمیل میشود .این نوع مالیات با هزینه تولید و عرضه جمع و نهایتاً از مصرن کننده نهایی دریافپت مپیگپردد
(مجیبیفر.)1790 ،
در این تحقیق مالیات بر سررده های بانکی به عنوان مالیات بر دارایی و مالیات بر سود سرردههای بپانکی بپه
عنوان مالیات بر درآمد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 -2-2اصول اقتصادي حاکم بر مالیات
برای تعیین و وصول مالیات ،اقتصاددانان کالسیک و دیرکالسیک اصولی را تبیین نموده اند تا بپر اسپاس آن
قوانین به اجرا درآید .این اصول حاصل ترکیب اخالک ،سیاست و اقتصاد است که هدن آن اسپتحکا بنیپانهپای
اجتماع و افزایش توانایی دولت و جامعه در مسیر توسعه و افزایش ثروت میباشد .این اصول به صورت زیر معرفی
شدهاند (مجیبیفر:)1790 ،
الف) اصل عدالت :این اصل مبین این است که اوالً مالیات باید به صورت عادالنه بپین مؤدیپان توزیپع شپود.
یعنی هرکس متناسب با توانایی پرداخت خود مالیات برردازد .به طور مبال مالیاتهای سنگین بر اشخاص مفلس
یا بیکار صحیح به نظر نمی رسد .ثانی ًا همه کسانی که در شپرای مپالی یکسپان قپرار دارنپد ،بایپد مالیپات برابپر
برردازند .ثالباً مالیات عادالنه باید از آحاد افراد جامعه وصول گردد و تبعیضی بین افراد در مورد پرداخت مالیپات
اعمال نشود .البته این امر مانع اعمال معافیتها ،بخشودگیها و تخفیفهای مالیاتی در مورد افراد ناتوان و کپب-
بضاعت و یا در راستای سیاسپت هپای اقتصپادی نخواهپد بپود .در مجمپوع رعایپت ایپن اصپل تشپویق مؤدیپان،
رضایتمندی و مشارکت آنها در پرداخت مالیات را سبب خواهد شد.
ب) اصل سهولت :زمان ،م کان و شرای وصول مالیات از مؤدیان باید بهینه بوده به طوریکه هب برای مؤدیپان
مالیاتی و هب برای اداره مالیاتی کمترین زحمت و دشواری را در پی داشته باشد (پیرنیا 2171 ،شاهنشاهی) .لذا
این اصل به دنبال کسب رضایت نسبی افراد و حپداقل نمپودن فشپار جهپت پرداخپت مالیپات اسپت (رنگریپز و
خورشیدی.)1781 ،
ج) اصل اطمینان :طبق این اصل ،مؤدیان به صحت و دقت عمل مأموران دستگاه مالیاتی اطمینان دارند .لذا
در متن قوانین مربوطه ،می بایست کلیه امور از قبیل میزان ،مأخذ ،زمان و طریقه پرداخت آن ،اشخاص مشپمول
مالیات ،بخشودگیها و  ...کامالً مشخص شده باشند .عد رعایت این اصل ممکن است باعث تجاوز و تعدی برخی
مأموران مالیاتی به حقوک مؤدیان ،شیوع رشوه خواری و رشد فساد در دستگاه مالیاتی شود (رنجبری و بپادامچی،
.)1783
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د) اصل صرفه جویی :طبق این اصل که به اصل بازده (راندمان) نیز معرون است ،باید با کمترین هزینه اداری
و اجرایی ،بیشترین میزان مالیات وصول شود (مظفری .)1783 ،لذا بپا کپاهش هزینپههپای تشپخیص و وصپول
مالیات ،باالترین مبلغ عاید خزانه خواهد شد (مجیبیفر.)1790 ،
ه) اصل شخصی ساختن مالیات :طبق این اصل برای تعیین میپزان مالیپات قابپل وصپول از مپؤدی بایپد بپه
خصوصیات وی مانند وضعیت زندگی ،شیوههای کسب و کیفیت درآمد وی نیز توجه شود .مبالً میزان عائلهمندی
و بارتکفل وی میتواند در تخفیفات وی مؤثر باشد یا میتوان از مؤدیانی کپه درآمدشپان حاصپل بپه کپار بسپتن
سرمایه و تحمل زحمت کمتر است ،مالیات بیشتری نسبت به مؤدیپانی کپه درآمدشپان ناشپی از کپار و تحمپل
سختیهای بیشتر است ،اخذ گردد (مجیبیفر .) 1790 ،این اصل و اصول بعدی نتیجه تغییر و تحپوالت در تفکپر
دالب بر علب اقتصاد و دانشمندان آن است که مسائل اجتماعی ،توزیع درآمد و عدالت تپوزیعی را بیشپتر مپدنظر
قرار میدهند.
و) اصل دخالت :این اصل بیطرفی مالیات ها را نقض کرده و استفاده از ابزار مالیات برای اعمال سیاستهپای
مالی و هدایت اقتصاد به مسیر مورد نظر را مجاز شمرده است .به طور مبال دولتها میتوانند با افپزایش مالیپات
گروهی خاص ،فعالیت آنها را محدود و با بخشودگی و معافیتهایی باعث رشد بخشهای دیگری گردند.
ز) اصل تصاعدی بودن نرخ مالیات :با توجه به اینکه محلوبیت نهپایی هپر واحپد پپولی (درآمپد) بپرای افپراد
پردرآمد کمتر از افراد کب درآمد است ،با اخذ مالیات یکسان از آنها ،فرد پردرآمد محلوبیت کمتر و فرد کبدرآمد
محلوبیت بیشتری از دست خواهد داد .لذا گروهی از دانشمندان ،مالیاتهای نسبی مبالً  %10برای همه سحو را
عادالنه ندانسته و به نرخ های تصاعدی مالیات برای سحو باالی درآمدی اعتقاد دارند.
) اصل بهای خدمات :طبق این اصل مالیاتها باید به نسبت استفادهای که اشخاص از خدمات دولتی مپی-
کنند ،بین آنها توزیع شود .هزینه های دولت جهت حفظ و اداره کشور صرن شده و مسلماً افرادی که داراییها و
درآمد بیشتری دارند ،منافع بیشتری از آن خواهند داشت .لذا مالیات نیز باید به نسبت منافع آنها تقسیب شپود؛
چرا که مالیات اخذ شده معادل بهای خپدماتی اسپت کپه دولپت بپرای آنهپا انجپا داده اسپت (پیرنیپا2171 ،
شاهنشاهی) .البته محاسبه دقیق این منافع میسر نیست ولی این امر باعث تعحیلی این اصل نخواهد شد.
 -3-2تأثیر مالیات بر پسانداز ملی
کمیجانی و عسکری موضوع زکات یا همان مالیات اسالمی بر سرردههای پسانداز را بررسی نمپوده و از بپین
نظریاتی همچون  )1وضع زکات بر سرمایه و پول راکد موجب تشویق سرمایهگذاری و رشد اقتصادی میشود)2 .
وضع مالیات بر پس اندازها ،موجب کاهش سرمایه گذاری و کاهش رشد میگردد )7 .وضع زکات در کوتپاهمپدت،
موجب کاهش پس انداز می گردد ،ولی در بلندمدت زکات گیرندگان خود پسانداز کننده و زکاتگیرنده میشوند.
نظریات ( )1و ( )7را پذیرفتهاند( .کمیجانی و عسکری)1787 ،
برای بررسی بیشتر این نظریه کافیست تفاوت پس انداز افراد و پسانداز کپل جامعپه را در نظپر گرفپت .اگپر
زکات یا مالیات بر سرردهها و پس اندازهای افراد وضع شود ،در وهله اول به نظر میرسد پسانپداز کپاهش یافتپه
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ولی در این مرحله تنها یک انتقال ساده از حساب اشخاص به حساب دولت صورت گرفته و دولت ممکن است آن
را مصرن یا پس انداز کند .یعنی می تواند در هزینههای جاری یا هزینههپای عمرانپی صپرن نمایپد .هزینپههپای
عمرانی دولت کامالً در حساب سرمایهگذاریها ثبت شده و از اجزای پسانداز ملی محسوب میشود .هزینههپای
جاری نیز لزوماً مصرن نمیشود بلکه درصدی از آن دوباره در حسابهای پسانداز افرادی که به دولپت خپدمات
ارائه داده اند رسوب مینماید .بنابراین به طور قحع نمیتوان از کاهش سحح پسانداز ملی در صورت اخذ مالیپات
از سرردههای پس انداز صحبت نمود .البته در بلندمدت همانگونه که نویسندگان معتقدند ،زکات موجپب افپزایش
پسانداز و زکات خواهد شد.
 -3یافتههاي پژوهش
 -1-3پیشنهاد اعمال مالیات بر سپرده و سود سپرده
دولت می تواند با توجه به اصل تعاون ملی و مشارکت همگانی در تأمین هزینههای دولت و کمک به پیشبرد
اهدان عالیه آن ،بر سرردهها به عنوان دارایی یا بر سود سرردهها به عنوان درآمد ،مالیات وضع نماید .این مالیات-
ها می توانند طبق اصل عدالت از کلیه سررده گذاران البته با توجه به مالحظاتی مانند بخشودگی در مبالغ پپایین
یا معافیت گروههای خاصی از سرردهها مانند وجوه اداره شده یا سرردههای قرضالحسنه ،اخذ شوند.
با گسترش سیستبهای بانکداری متمرکز ( )Core Bankingو استفاده از نر افزارهای پیشرفته بانکی اگپر بپا
تبعیت بانک ها از قانون و اجرای آن همراه شود ،محاسبه و وصول این مالیاتها یکی از سپادهتپرین انپواع وصپول
خواهد بود .لذا به راحتی اصول سهولت و صرفهجویی محقق خواهد شد .همچنین اگر نر افزارهای بپانکی جهپت
محاسبه خودکار مالیات و واریز آن به حساب سازمان امور مالیاتی تعدیل گردند ،عمالً مشکل رشوهخواری ،فساد
و اعمال نظر شخصی نیز از بین رفته و اصل اطمینان تأمین خواهد شد .این نر افزارها حتی با تکمیل پایگاههپای
داده خود اصل شخصیسازی مالیاتها و تصاعدی بودن نرخ مالیاتها را نیز میتواننپد اجرایپی نماینپد .بپه طپور
مبال افراد تحت تکفل فرد را میتوان از پایگاه ثبت احوال یا پایگپاههپای دیگپر اسپتعال نمپود و بپدین ترتیپب
ت خفیفات خاصی برای افراد قائل گردید .ضمناً با جستجو در پایگاه سازمان امور مالیاتی مپیتپوان میپزان درآمپد
اشخاص از منابع دیگر درآمدی را یافته و بر اساس همه آنها ،مالیاتهای تصاعدی برقرار نمود.
از آنجا که نظا بانکی کشور توس دولت رهبری و نظارت میشود و عمالً با توجه به حضور بانکهای دولتی
و حمایت های پنهان و پیدای دولت از نظا بانکی که مستقیماً بپر حفپظ و نگپهداری دارایپیهپای آن و حمایپت
قانونی و حقوقی مترتب بر منافع سرردهگذاران تاکید دارد؛ لذا صاحبان این منافع عظیب میبایسپت طبپق اصپل
بهای خدمات ،حقوک دولت را از طریق پرداخت مالیات ایفاد نمایند.
عمدهترین مخالفتها از سوی برخی اقتصاددانان کشور که بعضاً در روزنامهها مصاحبه یا قلپبفرسپایی نمپودهانپد
مربوط به اصل دخالت است که در قسمتهای بعد مفصالً به آن پرداخته خواهد شد.
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 -2-3اصل دخالت و مالیات بر سپردهها و سود آنها
در حال حاضر و طبق بند  2ماده  141قانون مالیاتهای مستقیب ،سرردههای بانکی و سپود آنهپا بپا هپدن
جذب منابع مردمی ،افزایش پس انداز ملی و جهت دهی مناسب منابع بانکی برای افزایش تولید ملپی و دسپتیابی
به استقالل اقتصادی ،معان از مالیات میباشند.
به عقیده مخالفین اعمال مالیات بر سرردهها ،تصویب این قانون باعث افزایش نگرانی صپاحبان پپسانپداز در
بانکها و خروج سرردههای آنها خواهد شد .زیرا بسیاری از سرردهگذاران ،تحپت تپأثیر واقعیپتهپای اقتصپادی
کشور و با این استدالل که تناسبی میان سود دریافتی از بانکها و تور وجود ندارد ،نگپران کپاهش ارزش تاتپی
پس اندازهای خود هستند .لذا در صورت تصویب قانونی مبنی بر دریافپت مالیپات از سپرردههپای بپانکی ،خپروج
پس اندازهای مرد از سیستب بانکی ،به هب خوردن تعادل میان منابع و مصارن بانپکهپا ،افپزایش سپفتهبپازی و
سوداگری در بازار ارز و طال و بازارهای دیرشفان پولی و مالی و دامن زدن بیشتر به بیانضباطیهای اقتصادی در
وضعیت فعلی کشور را موجب خواهد شد (سایت اقتصاد آنالین.)1791 ،
در جایی دیگر عنوان میگردد:
"با باال رفتن نرخ تور  ،خانوارها هر چه بیشتر به خارج کردن پساندازها از نظا بپانکی و سپرمایهگپذاری در

بازارهای سرمایه دیرمولدی ،همچون طال و ارز تشویق میشوند .در این شرای  ،در حالی که تالش دلسوزان برای
قانع کردن سیاستگذاران به ایجاد هماهنگی میان نرخ سود سرردهها با نرخ تور اسپت ،سپیگنالهپایی هماننپد
اخذ مالیات بر سرردههای بانکی ،تعجببرانگیز است .در حال حاضر ،مرد بابت سرردهگذاری در بانکهپا جریمپه
میشوند ،زیرا ارزش دارایی آنها به مرور زمان کاسته میشود؛ بنابراین چه توجیهی میتواند برای اخذ مالیپات بپر
سرردههای بانکی وجود داشته باشد؟" (سایت تبیان)1791 ،
گزاره های باال مبتنی بر این است که سرردهگذاری اشخاص در بانکها کامالً وابسپته بپه نپرخ حقیقپی سپود
سررده های بانکی بوده و در صورت منفی شدن آن و زیان سرردهگذاران از این بابت ،آنها واکپنش نشپان داده و
وجوه خود را از بانکها خارج میکنند؟ در اینجا دو سؤال محر خواهد شد.
اول اینکه آیا واقعاً سررده گذاران به طور قحعی یا حتی نسبی به منفی بودن نرخ سود واقعپی سپرردههپا واکپنش
نشان میدهند؟
دو در صورت خروج سرردهها از بانک ،مقصد بعدی آنها کجاست؟
در ادامه و در بخشهای بعد کمی مفصلتر به این دو سؤال پرداخته خواهد شد.
 -3-3نرخ سود واقعی سپردهها و واکنش سپردهگذاران
طبق نمودار زیر حجب سررده های بانکی طی سال های گذشته همواره رو به افزایش بوده اسپت .البتپه دلیپل
اصلی آن اعتماد صاحبان وجوه به سیستب بانکی و اطمینان از در امان بودن سرردهها از هر نپوع تعپدی و تجپاوز
بوده است.

522

سال پنجم /شماره نوزدهم /پائیز 1392

تحلیل اقتصادي امکان اعمال مالیات بر سپردههاي بانکي  /علیرضا عرفاني ،حمیدرضا کردلوئي و اسماعیل شمسیان

8,000,000
7,472,175

7,000,000
6,000,000
5,000,000

4,276,772

4,000,000
3,000,000
2,000,000

1,743,602

1,000,000
118,906
0
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منبع :بانک مرکزی ج.ا.ا.

الز به تکر است حجب سرردههای سرمایهگذاری که هدن عمده صاحبان آنها کسب سود و درآمد میباشد
نیز علی ردب منفی بودن نرخ سود حقیقی سرردهها طی سالیان متمادی همواره رو به افزایش بپوده اسپت .یعنپی
علی ردب بیشتر بودن نرخ تور از نرخ سود سرردهها و کاهش ارزش واقعی سرردههای افپراد ،آنهپا همچنپان بپه
سرردهگذاری در بانکها ادامه می دهند .این امر نشان دهنده عد واکنش صاحبان سرردهها به متغیرهای واقعپی
اقتصاد است .برای توجیه این مسأله الز است کمی بیشتر پیرامون انگیزه افراد از نگهداری وجوه خود نپزد بانپک
تأمل نمود.
به طور کلی و با کمی ادماض میتوان سه گروه با سه انگیزه تقریباً متفاوت که اقدا بپه سپرردهگپذاری نپزد
بانکها می نمایند را شناسپایی کپرد .گپروه اول افپرادی هسپتند کپه وجپوه خپود را در سپرردههپای پپسانپداز
قرض الحسنه نگه داری می نمایند .این افراد ادلب با انگیزه خیرخواهانه و کمک به نیازمندان و یا در سپحح بعپدی
شرکت در قرعهکشی این حساب ها و برنده شدن اقدا به سرردهگذاری مپینماینپد .ایپن گپروه سپودی دریافپت
ننموده و به هیچ وجه نگران کاهش یا افزایش نرخ سود اسمی یا واقعی سرردههای خود نخواهند بود زیرا از ابتپدا
انگیزه آنها دیر از این بوده است.
گروه دو افراد شادل و صاحبان کسبوکار هستند که ادلب از حسابهای دیداری مانند جاری قرضالحسنه
و امبالهب استفاده مینمایند .این افراد از این حسابها به عنوان ابزار کار خود و تسریع در روند حرکت وجوه و در
صورت لزو یاری خواستن از بانک همانند اخذ ضمانتنام ه بانکی یا گشایش اعتبارات اسنادی اسپتفاده نمپوده و
به ندرت به فکر کسب سود از این سررده ها هستند .البته برخی از این افراد و در زمانی که به وجوه خپود نیپازی
ندارند اقدا به تخیره آن در سرردههای پشتیبان مینمایند .این سرردهها کوتاهمدت بوده و نرخ سود آنها بسیار
ناچیز است بنابراین بهره واقعی آنها نیز منفی میباشد .از آنجا که بازدهی کسبوکار و پیشه آنها بسیار بیشپتر
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از نرخ سود سررده های بانکی میباشد ،انگیزه آنها برای سرردهگذاری در حسابهای سرمایهگذاری بسیار انپد
است .این افراد ادلب برای گسپترش و اداره کسپبوکپ ار خپود بپه تسپهیالت بپانکی نیازمندنپد و بپیش از آنکپه
عرضهکننده وجوه باشند ،متقاضی وجوه قابل سرمایهگذاری در کل اقتصاد کشور هستند.
گروه سو افرادی هستند که برنامه ،انگیزه یا توانایی بکارگیری وجوه خود در کسبوکاری را نداشته و عمپالً
سرردهگذاری در حسابهای سرمایهگذاری بهترین گزینه آنها میباشد زیرا از بازگشت اصل و فرع سرمایه خپود
اطمینان داشته و هیچگونه تاخیری نیز در جریان نقپدی پپیش بینپی شپده بپه وجپود نیامپده و سپبک زنپدگی
برنامه ریزی شده ای را برای آن ها به ارمغان خواهد آورد .این افراد هر بانکی سود بیشتری بپه سپرردههپای آنهپا
پرداخت نماید ،وجوه خود را در اختیار آنها قرار می دهند .حتی در مبالغ باال امکان چانهزنی با بانکهپا و کسپب
سودهای ترجیحی نیز برای آنها میسر می باشد .این افراد گزینه بهتری از بانک سراغ نداشته و در صورت کاهش
شدید نرخ سود بانک ها باز هب به آن تمایل خو اهند داشت .لذا کسر درصد اندکی مالیات تأثیری در تصمیب آنها
نداشته و همچنان سرردههای خود در سیستب بانکی را حفظ خواهند نمود.
از سوی دیگر ،حتی اگر نرخ اسمی سود سررده های بانکی صفر باشد ،در یک اقتصاد تپورمی هماننپد اقتصپاد
ایران ،افراد میباید وجوه خود را هرچه س ریعتر به کاال تبدیل نمایند .اما در زمان در اختیار داشتن وجپوه نقپد و
قبل از عقد قرارداد جدید ،بهترین گزینه جهت نگهداری وجوه ،بانکها میباشند .تصور کنید حجب بپاالی پپول و
نقل و انتقال و نگه داری آن چه مشکالتی را برای صاحبان آنها ایجاد خواهد نمود .اخبار دزدی از منزل یپا کیپف
قاپی و سرقت های مسلحانه همیشه باعث نگرانی صاحبان وجوه بوده لذا همکاری با سیستب بپانکی و اسپتفاده از
خدمات آنها مانند سررده گذاری در بانک گزینه بسیار محمئنی برای تمامی شرای خواهد بود.
تجربیات سال های اخیر در سیستب بانکی نشان داده که بانک مرکزی حتی در برابپر وجپوهی کپه علپیردپب
هشدارها در مؤسسات دیرمجاز نیز سرردهگذاری شده اند ،احساس مسئولیت نموده و مپانع ضپایع شپدن حقپوک
صاحبان سرمایه های نقدی شده است .مواردی از این دست و اجرای قوانین بسیار سختگیرانه در سیستب بپانکی
جهت محافظت از حقوک و اموال اشخاص در سیستب بانکی از جمله قپانون صپندوک بیمپه سپرردههپا کپه طپی
سال های اخیر مصوب گردیده ،عمالً اطمینان به سیستب بانکی را بسیار ارتقاء داده است .بنابراین اخپذ مالیپات از
سرردهها یا سود آن ها نه تنها امری دیرعادالنه و دور از انصان نیست بلکه با توجه به حجپب آنهپا و هزینپههپای
هنگفتی که دستگاه های حکومتی برای ایجاد آرامش در سیستب پولی کشور پرداخت مینماید ،بسیار مقپرون بپه
صرفه خواهد بود.
برخی با این استدالل که افزایش بازدهی در سایر بازارها موجب خروج منابع از بانکها میشود ،کمتپر بپودن
نرخ سود سررده ها از نرخ تور که به زعب آن ها شاخصی از بازدهی سایر بازارهاست را به باد انتقاد گرفتپهانپد .در
نمودار تیل روند تغییرات بازدهی شاخص قیمت و بازده نقدی در بازار بورس تهران که نمپایش دهنپده بپازدهی
متوس سها در این بازار است ،مورد توجه قرار می گیرد .این نمودار بازدهی ماهانه بازار طی فروردینماه 1790
الی دیماه  1792را نشان میدهد.
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همانگونه که مشاهده می شود ،گر چه در این دوره طالیی بورس اوراک بهادار کشپور رونپد کلپی بپازار ادلپب
صعودی بوده ،لیکن از  74ماه مورد بررسی حدود  12ماه آن بازار زیان ده بوده است؛ یعنی احتمال زیپان حپدود
 %71بوده است؛ امری که در سرردههای بانکی هرگز اتفاک نمی افتد .سایر بازارها نیز وضعیتی بدین گونه خواهنپد
داشت و ریسک آنها موجب می شود که بسیاری از افراد خصوصاً افراد ریسکگریز کمتپر بپه آن نزدیپک شپوند.
البته تخصص تحلیل بازارها نیز در این زمینه بسیار اهمیت دارد چرا کپه انتخپاب زمپان مناسپب خریپد و زمپان
مناسب فروش تنها از عهده متخصصین بر می آید در حالی که افپرادی بپا کمتپرین تخصپص نیپز مپیتواننپد بپا
اطمینان خاطر در بانکها سرردهگذاری نمایند.
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روند تغییرات بازدهی بورس اوراق بهادار تهران طی  33ماه
منبع :بورس و اوراک بهادار تهران

موضوع دیگر حد اقل سرمایه الز برای ورود به برخی بازارهاست .تصور نمایید که فردی با  10میلیون تومان
می تواند طال یا ارز خریداری نماید لیکن امکان خرید زمین یا آپارتمان برای وی میسر نیست چرا که هر واحد از
آپارتمان یا هر قحعه از زمین ارزشی بیش از این مقدار خواهد داشت .البته هزینههای جانبی و مالیات مترتب بپر
معامالت نیز باید مورد توجه قرار گیرد .فی المبل برای خرید و فروش یک واحد آپارتمان عالوه بر پرداخت مالیات
بر امال و سایر عوارض حکومتی ،هزینه کمیسیون هپر معاملپه نیپز حپدود  %1اسپت کپه بپر طپرفین تحمیپل
می گردد .در سایر بازارها همچون طال در هر بار خرید مالیات  6درصدی ارزش افزوده و هزینههای دیگر از جمله
ساخت و اجرت نیز مستتر است که چنین چیزی به هیچ وجه در سرردهای بانکی دیده نمیشود.
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مسأله نقدشوندگی در بازارهای دیگر در مقایسه با سرردههای بانکی نیز بسیار قابل تأمل است .قیمت خریپد
یک کاال در هر زمان از قیمت فروش آن پایینتر است ولی در سرردههای بانکی اگر مشتری همان لحظه گشایش
حساب ،تصمیب به ابحال سررده نماید ،وجوه وی تما و کمال عودت خواهد شد .یپافتن خریپدار بپا انصپافی کپه
دارایی فرد را به قیمت مناسب خریداری نماید نیز از مسائلی است که در تما بازارها به جز سررده بپانکی بپا آن
ال
مواجه خواهد بود .به طور مبال بسیار اتفاک افتاده که بپرای سپها خاصپی صپف فپروش تشپکیل شپده و عمپ ً
خریداری برای آن وجود نداشته مگر اینکه سها با قیمت بسیار پایین و حتی در دامنه زیپان هنگفپت پیشپنهاد
شود .در بازار مسکن نیز گاه اتفا ک افتاده که ملکی چندین بار آگهی شده لیکن خریپداری بپرای آن پیپدا نشپده
است .اما سررده های بانکی در هر زمانی حتی قبل از سررسید نیز البته با اندکی سود کمتر قابل وصول میباشد.
از سوی دیگر تجربه سایر کشورهای پیشرفته همچون کشورهای اتحادیه اروپا و یا  OECDنشاندهنده وجود
مالیات بر سررده ها و کارایی باالی آنها میباشد .البته طی دهههای اخیر نرخ مالیپات بپر سپررده جهپت جپذب
وجوه خارجی اندکی کاهش یافتپه لپیکن بپر اصپل وجپودی آن بپه هپیچ وجپه خدشپهای وارد نگردیپده اسپت.
( )Huizinga, 2004طبق آخرین دادهها و اطالعات و آمار ،نرخ سود واقعی این مناطق منفی است .جدول صپفحه
بعد نرخ بهره ،نرخ تور و نرخ بهره واقعی  10منحقه و کشور جهان طی سال  2017را نشان میدهد.
همانگونه که مشاهده می شود ادلب کشورها نرخ بهره کمتر از صفر را تجربه نموده و از  10منحقپه و کشپور
موجود در جدول تنها  11مورد آن نرخ بهره و اقعی مببتی دارند .نکتپه حپائز اهمیپت اینکپه کشپورها و منپاطق
پیشرفته جهان ادلب نرخ بهره واقعی منفی دارند .این امر شاید ناشی از عد باور مسپئولین و تصپمیبگیرنپدگان
آن ها به لزو بیشتر بودن بهره اسمی از نرخ تور و تأثیر عمیق آن بر حجپب سپرردههپای بپانکی و نپرخ تشپکیل
سرمایه آنها باشد.
نرخ بهره ،تورم و بهره واقعی برخی کشورهاي جهان در سال 2113
)Real interest rate (%
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Country or Area
Unites States
Euro Area
China
Japan
Germany
France
United Kingdom
Brazil
Russia
Italy
India
Canada
Australia
Spain
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Country or Area
Mexico
South Korea
Indonesia
Turkey
Netherlands
Switzerland
Saudi Arabia
Iran
Sweden
Norway
Poland
Belgium
Argentina
Taiwan
Austria
South Africa
Venezuela
Colombia
Thailand
United Arab Emirates
Denmark
Malaysia
Singapore
Chile
Hong Kong
Nigeria
Egypt
Finland
Philippines
Greece
Pakistan
Czech Republic
Portugal
Iraq
Ireland

Interest rate (%)
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0/25
0/00
2/00
15/00
0/75
1/50
2/50
0/25
19/67
1/88
0/25
5/50
15/36
3/25
2/25
1/00
0/20
3/00
0/01
4/50
0/50
12/00
8/25
0/25
3/50
0/25
10/00
0/05
0/25
6/00
0/25

Inflation rate (%)
4/48
1/10
8/22
7/75
1/42
0/10
2/90
35/50
0/10
2/30
0/70
1/14
10/90
0/76
1/90
5/40
56/00
2/13
1/93
1/44
1/00
3/20
1/50
2/80
4/30
8/00
11/40
1/61
4/20
-1/70
7/90
0/20
0/10
3/10
0/20
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Real interest rate (%)
-0/98
1/40
-0/72
2/25
-1/17
-0/10
-0/90
-20/50
0/65
-0/80
1/80
-0/89
8/77
1/12
-1/65
0/10
-40/64
1/12
0/32
-0/44
-0/80
-0/20
-1/49
1/70
-3/80
4/00
-3/15
-1/36
-0/70
1/95
2/10
-0/15
0/15
2/90
0/05

 سایت:منبع

 مقصد بعدي آنها کجاست؟، در صورت خروج سپردهها از بانک-3-3
 تصور صحیح و کپاملی، افرادی که نگران خروج سرردهها از بانکها هستند،به نظر می رسد در شرای موجود
 این افراد پول را با دیگر داراییها قیپاس نمپوده و در مپواقعی کپه.از پول و جایگاه آن در اقتصاد کشورها ندارند
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بازدهی آن کمتر از دیگر دارایی ها باشد ،انتظار دارند سرردهها از بانکها کوچ کرده و عمالً منابع بانکهپا تخلیپه
شوند.
در نگاه اول به گزاره های باال این سؤال به تهن متبادر میشود که اصوالً دلیل اصرار این افراد به باالتر بپودن
بازدهی سررده های بانکی از سایر بازارها چیست؟ تصور نمایید که نرخ سود سرردهها باالتر از همه بازارهپا باشپد.
در این حالت نرخ سود تسهیالت حتماً باالتر خواهد رفت؛ ولی کدا بازار میتواند نیاز خود را بپا اسپتفاده از ایپن
وجوه رفع نماید .زیرا اساساً نرخ تسهیالت باید کمتر از بازدهی پروژهها باشد تا در نهایت شاید پپروژه مقپرون بپه
صرفه و اقتصادی باشد .بنابراین کمتر بودن بازدهی پول در حالت سررده و تسپهیالت نسپبت بپه بپازدهی سپایر
بازارها امری طبیعی و الز میباشد.
از سوی دیگر فرض کنید بازدهی بازار مسکن بسیار باالتر از سرردههپای بپانکی باشپد ،در ایپن حالپت افپراد
صاحب سررده ترجیح می دهند وجوه خود نزد بانک را به زمین و ساختمان تبدیل نمایند؛ لذا فرد صاحب سپررده
زمین یا ساختمان را تملک نموده و در ازای آن وجوه خود را به صورت چک بانکی ،چک رمزدار ،چک شخصی یا
حتی پول نقد به فروشنده زمین یا ساختمان تحویل می دهپد .بپه احتمپال بسپیار ،حجپب عظپیب پپول دریپافتی
فروشنده به حساب بانکی وی واریز می گردد .بنابراین حجب منابع کل سیستب بانکی تغییری نمپیکنپد اگپر چپه
معامله انجا گرفته و تراکنشی در بازار مسکن اتفاک افتاده است .این روند در بسیاری از بازارهپا نیپز بپه همپین
شکل انجا می شود .تنها زمانی چنین روند انجا نخواهد شد که فروشنده به نپوعی وجپوه دریپافتی را از کشپور
خارج کرده و امحاء یا به صورت نقد نزد خود نگه داری نماید که این امر نیز بپا توجپه بپه خحپرات آن در حالپت
عادی معقول به نظر نمیرسد.
به عبارت دیگر پول را می توان همچون خون در بدن تصور نمود که مواد دذایی یا همان ارزشها در اقتصاد
را به بافت ها یا همان بازارهای مختلف می رساند .بازارهای مالی خصوصاً سیستب بپانکی همپان سیسپتب گپردش
خون است .زمانی که فعالیت یک بافت افزایش می یابد مبالً فعالیت مغزی فرد زیاد میشود سیستب گردش خون
مسئولیت دذا و اکسیژنرسانی بیشتر به مغز را بر عهده میگیرد .در اقتصاد نیز در زمان فعالیت بیشتر یک بازار و
افزایش بازده آن ،سیستب بانکی با استفاده از مکانیسبهای خود ،سرمایههپا را بپه سپمت ایپن بخپشهپا هپدایت
می کند .اما در همه این موارد حجب خون در بدن یا همان پول در اقتصاد تغییر نمیکند .تنها زمانی ایپن حجپب
تغییر میکند که سیستب نشتی داشته یا بر اثر بیماری خاصی خون در کیسهای به صورت خاصی جمع شود.
در دنیای اقتصاد ،حجب خروج ریال به علت ارزش پایین آن عمالً ناچیز است؛ لیکن میزان سپکه و اسپکناس
نزد افراد می تواند مد نظر قرار گیرد که با توجه به آمار و ارقا موجود عمالً حجب و تغییرات آن قابل توجه نبپوده
است .بنابراین افراد به مقدار نیازهای روزانه خود و یا با انگیزههای احتیاطی وجوهی نزد خود در منپزل ،جیپب و
کیف شخص یا دخل مغازه ،صندوک شرکت و  ...نگهداری می کننپد .نمپودار تیپل نسپبت سپکه و اسپکناس نپزد
اشخاص از نقدینگی کشور طی سال های گذشته را نشان میدهپد .طبپق ایپن نمپودار در سپالهپای اخیپر و بپا
گسترش بانکداری الکترونیک و اعتماد بیشتر افراد و شرکتها به سیستب بانکی پول نقد کمتری نپزد اشپخاص و
صندوک شرکتها نگهداری میشود.
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نسبت سکه و اسکناس در دست اشخاص به نقدینگی کل کشور
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منبع :بانک مرکزی ج.ا.ا.

 -5نتیجهگیري و بحث
صاحبان سرردههای بانکی نیز همانند سایر افراد جامعه از خدمات و حمایتهای دولتها بهرهمند میشوند.
این سررده ها کامالً تضمین شده و طبق قانون باید تما و کمال و طبق قرار داد به صاحبان آنها عودت داده
شوند .بنابراین ریسک این سرردهها تقریباً صفر است .لذا صاحبان آنها باید سهمی از هزینههای دولت را بر
دوش گیرند .منحق اقتصادی ،اخذ مالیات از صاحبان سرردهها را الز میداند .البته با پیشرفتهای تکنولوژیکی
انجا گرفته ،وصول این مالیات ها بسیار ساده و سهل بوده و شرط کارایی را نیز تأمین میکند .تنها نکتهای که بر
روی آن بحث صورت گرفته ،احتمال کاهش سحح سررده های بانکی ،اختالل در روند تجهیز منابع و پسانداز
ملی و فرار سرردهها به بازارهای دیرمولد و افزایش سفتهبازی در آن بازارهاست .لیکن با توجه به ماهیت پول و
تشبیه آن به خون در بدن موجودات زنده و کارکرد تقریباً مشابه سیستب مالی و بانکی سیستب گردش خون،
امکان خروج سررده ها از سیستب بانکی تقریباً منتفی است .تنها در صورت کنز پول به صورت نقد ،امحاء پول و یا
خروج آن از کشور می توان شاهد کاهش حجب پول و به تبع آن سرردهها در سیستب بانکی بود .بنابراین میتوان
با اخذ مالیات از سرردههای بانکی و مش ارکت ایشان در تأمین مالی بخش عمومی ،بدون نگرانی از پیامدهای
شدید و نامحلوب اقتصادی ،کسری بودجه دولت و تبعات ناشی از آن را کاهش داد .لذا این پژوهش ضمن رد
کلیه مضرات و خحرات احتمالی اعمال مالیات بر سررده ها ،آن را منحبق بر منحق اقتصادی دانسته و حتی در
تأیید نظریه اثر بلندمدت زکات یا مالیات بر سرردهها ،آن را دارای اثرات مببت اقتصادی میداند .زیرا امکان
وصول مالیات بر سرردهها عالوه بر کاهش فشار مالی بر سایر پایههای مالیاتی ،قدرت مانور سیاستگذاران را
افزایش داده و باعث ثبات بیشتر اقتصاد کالن خواهد شد؛ امری که برکات آن بر هیچکس پوشیده نیست.
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